


ลําดับที่ รายการเอกสารหลักฐาน

1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด มี ไมมี

2 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด มี ไมมี

3 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาม)ี 1 ชุด มี ไมมี

4 สําเนาหลักฐานแสดงวาพนภาระการเกณฑทหาร สด.8 หรือ สด.43  1 ชุด(เฉพาะเพศชาย) มี ไมมี

5 สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปวส.)  1 ชุด มี ไมมี

6 สําเนา  Transcrip  (ปริญญาตรี)  1 ชุด

7 สําเนาประกาศนียบัตร  (ปวส.) 1 ชุด มี ไมมี

8 สําเนาปริญญาบัตร (ปริญญาตรี-โท) หรือใบรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัต(ิกรณียังไมรับปริญญาเทานั้น)  1 ชุด

9 สําเนาใบแสดงผลทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับตําแหนงคุณวุฒิปริญญาโท มี ไมมี
10 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สําหรับตําแหนงวิศวกร มี ไมมี

หมายเหตุ 1 ผูเขารับการสอบสัมภาษณ ตองยื่นเอกสารใหเจาหนาที่ตรวจสอบ กอนกําหนดการเริ่มสอบสัมภาษณอยางนอย 30 นาที 

3 จัดเรียงเอกสารทั้งหมดตามลําดับรายการ

4 เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น (ลายเซ็นตพรอมชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง)

5 การแตงกาย

   5.1 สุภาพบุรุษ หามใสเสื้อยืด หามปลอยชายเสื้อ หามสวมกางเกงยีนส หามสวมกางเกงขาสั้น หามสวมรองเทาแตะ

   5.2 สุภาพสตรี หามใสเสื้อยืด หามใสกระโปรงผายีนส/ผายืดรัดรูป หามสวมรองเทาแตะ หากจะสวมกางเกงตองใสชุดสูท 3 ชิ้น กางเกงทรงสุภาพ

1................................................2................................................3................................................

หมายเหตุ เปนขอมูลประกอบการสัมภาษณ ไมผูกพันกับการบรรจุแตงตั้ง

กรุณากรอกขอมูลตอไปนี้ เพื่อใชในการสงหนังสือเรียกตัวบรรจุแตงตั้ง(กรณีที่ผานการสอบคัดเลือก) ดวยลายมือบรรจง

หมายเหตุ  1.กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ - ที่อยู หรือเบอรโทรศัพท ใหแจงงานสรรหา กองทรัพยากรบุคคลทราบโดยดวน

โดย ใชสําเนาบัตรประชาชนพรอมเขียน ที่อยู/เบอรโทรศัพท ที่เปลี่ยนแปลง Fax มาที่ 02552 7643
2.การเรียกบรรจุแตงตั้ง กปภ.จะใชวิธีการสงจดหมายเปนหลัก การกรอกขอมูลที่ชัดเจน ถูกตองยอมเปนประโยชนตอตัวทานเอง

ลงชื่อ.............................................ผูสมัคร

*หากเลือกได ทานประสงคที่จะปฏิบัติงานที่จังหวัดใด ใหระบุตามลําดับความประสงค 3 จังหวัด

*******************************************************

หมายเหตุ (สําหรับ จนท.)

*******************************************************

รายการเอกสารที่ตองนํามายื่นตอเจาหนาที่ในวันสอบสัมภาษณ (กรอกขอมูลและนําเอกสารฉบับนี้มาดวย)

ชื่อ....................................................สกุล........................................................ตําแหนง….............................................เบอรโทรศัพท(มือถือเทานั้น).........................................

เบอรโทรฯ สํารอง (ระบุชื่อและความสัมพันธ)....................................................................................................................................................................................................

ลําดับที่(ตามประกาศ)...........................สังกัด.........................................เขาสอบสัมภาษณวันที.่......................................................

เอกสารอื่นๆ(ถาม)ี

2 กรณีผูเขารับการสอบสัมภาษณไมมีเอกสารตาม 1-10 มาแสดงในวันเขารับการสอบสัมภาษณ ถือวาสละสิทธิการสอบคัดเลือก

ช่ือ....................................................................................................................

ท่ีอยู.่.................................................................................................................

      ..................................................................................................................

      ..................................................................................................................

รหสัไปรษณีย์ 



1/1

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 01010000005 นายวัชริศ พิทักษากร 19 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ :  ผูเขารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณตองนําใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) มาแสดงตอเจาหนาที่

               หากผูใดไมสามารถนําใบ กว. มาแสดงได กปภ. จะถือวาเปนผูมีคุณสมบัติไมครบถวน

               ตามประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการสอบคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2558

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 08000000015 นายธนดล พันธุมีสุข 19 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 11050000130 นางสาวณัฐนิช กันยายน 19 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 24000000031 นายอักษรศิลป นาเมือง

2 24000000071 นายทิวา บุญเทศ

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 28010000051 นางหนึ่งฤทัย พลทน 19 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ลําดับ เลขประจําตัวสอบ วันที่สอบสัมภาษณ เวลาสอบ

1 23050000006 นายบุญชัย ทาผิว

2 23090000010 นายจีรวัฒน ภูแสงสั้น

3 23030000066 นายกษมา มีตา

13.00-16.00 น.19 ตุลาคม 2558

ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี 3

ชื่อ-นามสกุล

19 ตุลาคม 2558 13.00-16.00 น.

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง ชางไฟฟา 3 (ไฟฟากําลัง)

ตําแหนง ชางไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส)

ชื่อ-นามสกุล

ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญ

ตําแหนงวิศวกร 4 (ไฟฟา)

ชื่อ-นามสกุล

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่สอบขอเขียนผานและมีสิทธิเขารับการสอบสัมภาษณ

แนบทายประกาศการประปาสวนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 24  กันยายน 2558

ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป 4

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง วิทยากรฝกอบรม 4
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